
ITALY
FOOD



Vegetariana   (V)   83.000 110.000 

An healthy choice: tomato sauce, Mozzarella 
and Vegetables
Sốt cà chua, phômai  và la ghim

Marinara    125.000  163.000

Pizza highlighted by a mix of Seafood on top 
of tomato sauce & Mozzarella
Sốt cà chua, phômai, tôm và mực

42cm,  8 tastes pizza :

Giant PizzaGiant PizzaGiant Pizza
Giant Pizza Giant Pizza                                 278.000 vnd

  (Dành cho 2 người)               ( for 2 persons )

Giant Pizza                                278.000 vnd

 (Dành cho 2 người)               ( for 2 persons )

1 - Mushrooms   2 - Bacon  3 - Pineapple  4 - Pepperoni  5 - Olives, Corn  6 - Seafood  7 - Tuna, Onion  8 - Ham

1- Nấm, 2- Ba chỉ xông khói, 3- Thơm, 4- Xúc xích cay, 5- Olive trái, bắp hạt, 6- Hải sản, 7- Cá thu hộp, hành tây, 8- Thịt nguội

Margherita    (V)   75.000 103.000 

A classic pizza originating in Naples: Tomato 
Sauce and Mozzarella 
Sốt cà chua và phômai

Prosciutto & funghi    93.000  120.000

Tomato Sauce and Mozzarella topped with 
Ham slices & Mushrooms
Sốt cà chua, phômai, thịt nguội và nấm

(Regular 26cm / Large  32cm)(Regular 26cm / Large  32cm)



PIZZA CORNER
Freshly baked thin crust Pizzas

All Pizzas are topped with a light sprinkling of Oregano, served with Spicy Olive Oil on the side
Tất cả các bánh Pizza đều được nêm lá Oregano, phục vụ với dầu Olive cay

Valsesia  (V)  Tomato Sauce, Mozzarella,  sliced Tomatoes and Olives 83.000 110.000   
Sốt cà chua, phômai, cà chua tươi thái lát và trái olive

Tonno & Cipolla   90.000 115.000
Tomato sauce & Mozzarella chopped tuna in olive oil and onions rings
Sốt cà chua, phômai, cá thu  hộp hành tây

Tropicale    93.000 120.000
Sliced Pineapple and Ham on top of our rich layer of tomato sauce and Mozzarella
Sốt cà chua, phômai, thịt nguội và thơm

Napoli   Mozzarella & tomato sauce, capers, olives, Anchovies in oil 100.000 130.000
Sốt cà chua, phômai, hạt capers, trái olives và cá cơm ngâm dầu

Portobello    100.000 130.000
Tomato sauce, mozzarella, sauteed chicken, bell pepper, onion rings
Sốt cà chua, phômai, thịt gà, ớt chuông và hành tây

Pepperoni    100.000 130.000
Al Salamino Piccante: Tomato sauce, Mozzarella with spicy sausage
Sốt cà chua, phômai và xúc xích cay của Ý

4  Stagioni   Tomato Sauce & Mozzarella topped with  103.000 135.000
a combination of Ham,  Mushrooms, Olives and Baby Corn: our traditional best seller
Sốt cà chua, phômai, thịt nguội, nấm và bắp hạt

Diavola   (V)    83.000 110.000 
Tomato Sauce, Mozzarella topped w/ Mushrooms, fresh Chili & Capers
Sốt cà chua, phômai, nấm, ớt tươi và hạt capers 

Romana   Tomato sauce, mozzarella and bacon. 93.000 120.000
Sốt cà chua, phômai và ba chỉ xông khói

Pazza   “Crazy Pizza”: 123.000 159.000
Tomato sauce and Mozzarella, topped with Bacon, Ham, Mushrooms, Baby Corn & black  Olives
Sốt cà chua, phômai, ba chỉ xông khói, thịt nguội, nấm, bắp hạt và olive trái

Prosciutto di parma     141.000 193.000
Tomato sauce, mozzarella, parma ham and parmesan flakes.
Sốt cà chua, phômai, thịt nguội của Ý và phômai khô

4  Formaggi   (V)  With tomato sauce  and 4 different cheeses 137.000 185.000 
Sốt cà chua, phômai và 4 loại phômai của Ý 

Emiliana  bolognese sauce and mozzarella 100.000 130.000
Phômai, sốt cà chua và sốt bò bầm 

Meat lover  Tomato sauce, chicken, bacon, ham, pepperoni, mozzarella 141.000 193.000
Phômai, sốt cà chua  (thịt gà, ba chỉ xong khói, thịt nguội, xúc xích cay)

Calzone   Sandwiched large Pizza stuffed 143.000
with Tomato sauce, Mozzarella,  Sliced Ham & Mushrooms
Sốt cà chua, phômai, thịt nguội và nấm

        VND

(Regular 26cm / Large  32cm)



CAPRESE
APPETIZERS, SOUPS AND SALADS

KHAI VỊ , SÚP VÀ XÀ LÁCH
Caprese   (V)                  175.000 vnd

Fresh mozzarella with tomato and olives concasse' 
Phômai tươi ăn kèm với cà chua và olive

Carpaccio di manzo 115.000 

Imported beef fillet carpaccio dressed with 
extra virgin olive oil, lemon and parmesan

Bò filê ngoại  nhập thái mỏng trộn với dâù 
olive , chanh phômai khô và cần tây

Bruschetta toscana classica  (V)   48.000 

Classic “bruschetta” dressed with diced 
tomatoes, olives, capers &  oregano

Bánh mì nướng kiểu Ý với cà chua, hạt olives, 
hạt Capers và lá Oregano 

Zuppa di mare 125.000    

Gently simmer seafood soup in spicy tomato 
sauce with shrimps, squid & clams.

Súp hải sản kiểu Ý, được nấu với tôm, mực, cá 
bốp sốt cà chua và lá ngò tây.

Bruschetta al sapore di pesto   (V)  58.000

Bruschetta w/ basil pesto sauce & 
mozzarella cheese

Bánh mì nướng với sốt lá quế tây và phômai



VND

APPETIZERS, SOUPS AND SALADS

KHAI VỊ , SÚP VÀ XÀ LÁCH
Carpaccio di spada con menta   105.000
Our chef style fresh sword fish carpaccio adding fresh mint leaves, extra vergin olive oil,        
lemon and garlic
Cá cờ thái mỏng trộn với dầu olive nguyên chất, chanh tỏi và lá bạc hà  

Insalata misto mare   125.000
A classic Italian seafood antipasto dressed with extra virgin olive oil citronette and parsley 
(shrimp, calamari and clams)
Cá cờ thái mỏng, tôm và nghêu được trộn với dầu ôliu và ngò tây

Insalata salmone   125.000
Smoked salmon salad with diced potatoes, capers, boiled egg and dill,    
dressed with a light lime mayonnaise sauce
Xà lách cá hồi xong khói với khoai tây luộc, nụ bách hoa, trứng luộc và lá thì là. Phục vụ với sốt chanh 
và mayonnaise

Insalata siciliana    85.000
Mediterranean style mixed salad adding black olives and tuna
Xà lách,dưa leo,cà chua,hành tây,ớt chuông,olive đen và cá thu hộp

Insalata mista   (V)   65.000  
A mixed salad with lettuce, tomato, cocumber,onion & bell pepper
Xà lách,dưa leo, cà chua hành tây và ớt chuông xanh

Antipasto rustico   328.000
Imported parma ham, traditional smoked speck, parmesan, gouda cheese,    
served with pizza bread  & pickles (enough for 2 people)
Thịt nguội của Ý , phômai khô và phô mai Gouda ăn với pan pizza và dưa chuột ngâm

Minestrone di verdura  (V)    65.000 
The tradition of our cuisine: an healthy italian style vegetable soup
Súp rau được nấu theo truyền thống của Ý,rất bổ dưỡng cho sức khỏe

Zuppa di zucca 65.000 
A delicate creamy pumpkin soup
Súp kem bí đỏ

VND

Antipasto rustico Insalata salmone 



SPAGHETTISPAGHETTI
alle polpette alle polpette 
SPAGHETTI
alle polpette 

1 people    |    2 share    |    3 share    |    4 share
+000 VND

Spaghetti  napoli      85  150  215  280
Tomatoes and fresh basil sauce
Mì Ý cọng dài nấu với sốt cà chua và lá quế tây 

Spaghetti alle polpette   125  230  340  450
With brased meat balls in tomato sauce  
Mì Ý sốt bò viên

Spaghetti alla Bolognese    115  210  310  400
Meat ragu' sauce
Mì Ý cọng dài nấu với sốt ragu kiểu Ý

Spaghetti  allo  scoglio    168  320  460  600
Mix seafood, diced tomatoes, garlic and chilli.
Mì Ý cọng dài nấu với sốt hải sản, cà chua , tỏi và lá cần tây  

Spaghetti alla carbonara   115  210  310  400
Bacon, eggs, black pepper and a touch of cream.
Trong nước sốt truyền thống: một kết hợp ngon của thịt ba rọi, trứng và 
phong cách sheep chesee, với tiêu đen được rắc lên trước khi ăn.

PASTA  AND  RISOTTI   |  CÁC MÓN MÌ TRUYỀN THỐNG

Spaghetti allo  scogliopenne amatriciana

LasagneLasagne
classicheclassiche
Lasagne
classiche



PASTA  AND  RISOTTI

CÁC MÓN MÌ TRUYỀN THỐNG

Our pasta dishes are served straight in the cooking pan to share with your mates
All dishes (except seafood) are topped with premium italian parmesan cheese.

Nhà hàng chúng tôi phục vụ mì Ý trong chảo, Quý khách có thể cùng ăn với bạn bè và gia đình 
tùy theo số lượng khách. Tất cả các món mì được phục vụ với phômai khô trừ mì hải sản.

Spaghetti al pesto    (V)   115  210  310  400
From liguria: the traditional basil sauce with flat spaghetti        
Mì Ý dẹp trộn với sốt lá quế tây

Spaghetti puttanesca   125  230  340  450
Tuna, olives, capers and tomato sauce      
Mì Ý sốt cà chua, cá thu hộp, trái olive và nụ bách hoa

Spaghetti  vongole zucchini 115  210  310  400
Fresh local clams with sauteed with zucchini
Mì Ý sò nghêu với bí tây 

Penne ai 4 formaggi    (V)   168  320  460  600 
Short pasta with 4 cheese sauce.       
Mì ống ngắn nấu với 4 loại phômai Ý

Penne amatriciana       115  210  310  400
Short pasta with tomato sauce, bacon, onion and chilli       
Mì ống ngắn nấu với sốt cà chua, thịt ba rọi xông khói, hành tây và ớt

Penne al salmone       168  320  460  600
Smoked salmon creamy sauce with dill       
Mì Ý cọng ngắn với sốt kem cá hồi xong khói

Penne speck e funghi      168  320  460  600
smoked speck, mushroom and cream      
Mì Ý cọng ngắn với sốt kem nấm và thịt heo muối của Ý

Fusilli  alfredo      125  230  340  450
Alfredo creamy sauce with chicken, parmesan and herbs
Mì Ý xoắn với sốt kem gà, phômai khô

Fusilli  alle verdure    Vegetarian sauce 98  170  225  330
Mì Ý xoắn với sốt rau

Fusilli  sorrentina  Tomato & mozzarella creamy sauce 115  210  310  400
Mì Ý xoắn với sốt kem cà chua và phômai

Risotto  alla  Marinara    178  340  480  640
A gourmet  risotto with mixed seafood       
Gạo Ý nấu với tôm,mực và nghêu

Risotto al Gorgonzola   (V)   178  340  480  640 
Rich and delicate with italian gorgonzola cheese.       
Gaọ Ý nấu với phoma

Risotto vegetariano  (V)   A classic vegetarian risotto   125  230  340  450  
 Gaọ Ý nấu với  rau củ

Lasagne classiche     155
Traditional Italian lasagne with bolognese ragu', parmesan and white sauce.     
Là món ăn truyền thống của Ý được làm bằng mì tươi, sốt ragu kiểu Ý, phôma và sốt trắng

1 people    |    2 share    |    3 share    |    4 share
+000 VND



NON SOLO PASTA SECOND COURSES 

I  NOSTRI  SECONDI   |   CÁC MÓN CHÍNH

Pollo  parmesana          148.000 vnd

American style breaded chicken cutlet topped with  tomato sauce, 
mozzarella and parmesan. Served with fries

Sự kết hợp tuyệt vời của ẩm thực Ý và Mỹ, gà tẩm bột chiên với sốt cà chua, phômai. 
Phục vụ với  khoai tây chiên

Saltimbocca alla romana 168.000  

Pan fried sliced pork loin with sage and parma 
ham, braised in white wine, served with 
sauteed mix vegetables 
Thịt heo nấu với rượu và thịt nguội cửa Ý ăn 
kèm với rau xào bơ

Filetto di pesce al limone   148.000

Fish fillet braised in butter and lemon, served 
with mix vegetables
Cá phi lê sốt chanh

Petto di pollo alla milanese 125.000    

Well-kown breaded chicken breast served 
with french fries
Ức gà tẩm bột chiên ăn kèm khoai tây chiên

Filetto di spigola alla cartoccio 155.000  

Fillet of seabass baked in alluminium foil 
with mediterranean flavors and vegetables
Cá phi lê đút lò với rau quả

Pollo Pollo 
parmesanaparmesana

Pollo 
parmesana



Lamb cutlets        495.000 vnd

New zealand premium naturally seasoned lamb rack cap off  (4 pcs) 
Sườn cừu Úc nướng (4 miếng)

BISTECCHERIA STEAK POINT    |   CÁC MÓN THỊT NGOẠI NƯỚNG
Premium quality imported products. All dishes are served with a soup of the day, mix salad, 
vegetables or french fried at your choice, black pepper and sweet and sour spicy sauce. 

Tất cả các món nướng phụ vụ với súp, xà lách, rau xào hoặc khoai tây chiên tùy sở thích của Quý khách

I  NOSTRI  SECONDI   |   CÁC MÓN CHÍNH

Entrecote steak (abt. 260 gr)    350.000

Australian “margaret river” rib-eye  

Thịt bò Úc nướng (khoản 260gr.)

Striploin steak (abt. 260 gr)    495.000

Top quality Australian “augustus” grass fed 
striploin  

Thăn bò Úc nướng (khoản 260gr.) 

Lamb cutletsLamb cutletsLamb cutlets



VIETNAM
F O O D



CÁC MÓN SÚP       NOODLE & SOUP
Phở Bò       75.000 vnd

Popular Vietnamese beef noodle soup with soy sprouts, cilantro and lime juice. 
Served with sauce and various herbs

Canh cải thịt bằm   75.000

Green cabages cook with minced pork

Canh chua cá  127.000 

Sour sword fish soup with soy sprouts, 
tomato and pineapple (for 2 people)

Bún Bò  75.000

Simmered beef bone broth with rice noodle, 
beef shank and lemongrass. Served with 
spicy sauce and various herbs

Bún bò xào   75.000

Cold rice noodle conbined with slices of stir 
fry beef with onions, lemograss, lettuce, 
peanuts & various herbs. Served w/ fish sauce

NO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSG

PHOPHOPHO



Gà xiên que  95.000

Grilled chicken skewers in satay sauce. 
Served with rice paper and vegetables.

CÁC MÓN CUỐN       WRAPP & ROLL

Gỏi cuốn cá hồi xông khói  72.000

Fresh spring rolls wrapped in rice paper, filled 
with smoked salmon, rice noodle, vegetables. 
Served with a special fish sauce

Nem lụi    78.000

Barbecue pork served with rice paper and 
vegetable.

NO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSG

Gỏi cuốn        39.000

Fresh spring rolls wrapped in rice paper, 
filled with shrimps, pork , rice noodle and 
vegetable. Served with peanut sauce

Bánh xèo   67.000 

Sizzling fried pancake made from ice flour, 
folded & filled with pork, shrimps, cuttle fish & 
soy sprouts.Served w/rice paper & vegetables

Chả giò hải sản   92.000

Deep fried spring rolls filled with seafood



Cà tím nướng mỡ hành  63.000

Grilled eggplant seasoned with chilli,spring 
onion,peanut and garlic

Rau muống xào tỏi   67.000

Stir fry morning glory with garlic

Cải mầm trộn thịt bò   115.000

Salad of young alfalfa sprouts with stir fry 
slices of beef dressed in sweet & sour sauce

Cải thìa xào dầu hào   67.000

 stir fry Bok Choy with garlic in oyster sauce

CÁC MÓN RAU   |   VEGETABLES DISHES

Gỏi hải sản sốt me   125.000

Seafood (shrimps & cuttlefish) salad with 
tamarind sauce

Gỏi đu đủ bò   115.000

Papaya salad with beef and sesame seeds

NO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSG



CƠM CHIÊN    |    FRIED RICE
Cơm chiên thơm      128.000 vnd

Fried rice with pineapple,minced pork, shrimps and green peas.Served in a 
pineapple shell

Cơm chiên rau   78.000

Fried rice with vegetables

Cơm chiên hải sản   125.000

Frief rice with seafood

Cơm chiên thập cẩm   132.000  

Fried rice with pork,shrimps, Vietnamese 
sasauges and vegetables

NO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSG

C O MC O M
CHIENCHIEN
THOMTHOM

C O M
CHIEN
THOM



CÁC MÓN LẨU   |   HOT POTS

Lẩu hải sản                  352.000 vnd    

Typical Vietnamese mix seafood hot pot 
served with  rice noodle and an assortment of various vegetables to arrange 

(served 2 people)

Lẩu gà   305.000

Chicken hot pot with mushrooms served with 
glass noodle and vegetables

Lẩu bò  335.000

 Vietnameses Beef hot pot with lemongrass 
and green pepper served with grass noodle 
and vegetable

NO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSG

LAU HAI SANLAU HAI SANLAU HAI SAN



CÁC MÓN CHÍNH 

Cà ri Gà             135.000 vnd
(phục vụ cơm trắng)

Chicken curry.   Served with steamed rice

NO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSG

Sườn heo ram mặn  155.000

 braised pork ribs with fish sauce and garlic.
Served with steamed rice

Sườn kho tàu   165.000 

braised pork ribs with egg in fish sauce & 
coconut juice . Served with steamed rice

(phục vụ cơm trắng) (phục vụ cơm trắng)

IN LAND MAIN COURSES

CA RI GACA RI GACA RI GA



NO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSG

Bò xào nấm   165.000 

Stir fried Beef with mushrooms.
Served with steamed rice

Vịt khía nước dừa   178.000

braised duck breast in fish sauce, anice & 
coconut juice. Served with steamed rice

(phục vụ cơm trắng) (phục vụ cơm trắng)

hình chụp bị đỏ
không điều chỉnh được

Gà xào thơm hạt điều   .000 

Stir fry chicken with pineapple, vegetables 
and cashew nuts. Served with steamed 
rice

Gà xào sả ớt    105.000

Stir fry chicken with lemongrass and chilli.
Served with steamed rice

(phục vụ cơm trắng) (phục vụ cơm trắng)

Đùi gà phi lê nướng lá chanh    155.000

Grilled Chicken boneless leg with lime 
leaves & spices. Served with steamed rice

CHỤP

Đùi Gà nướng ngũ vị 155.000

Grilled Chicken boneless leg with spicy 
traditional sauce. Served with steamed 
rice



CÁC MÓN HẢI SẢN       SEAFOOD COURSES
Nghêu hấp sả       95.000 vnd

Steamed clams with lemograss 

Cua sốt me (450gr) 375.000

Braised crab in tamarind sauce. Served with 
bread

Cua sốt chua cay (450gr)  375.000

Braised crab in spicy sour sauce. Served with 
bread

Cá hồng sốt chua cay   198.000

Deep fry whole red snapper in spicy sour 
sauce. Served with steam rice  

Cá hồng hấp xì dầu  215.000

Steamed whole red snapper in soya sauce. 
Served with rice paper and vegetables 

NO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSG

NGHEU HAP SANGHEU HAP SANGHEU HAP SA



NO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSG

Tôm ram me  192.000 

Sauteed Prawns with tamarind sauce.Served 
with bread 

Tôm chiên xù    182.000

Deep  fried shrimps tempura. 

Tôm sốt chua cay 192.000

Sauteed Prawns with spicy sour  sauce. 
Served with steamed rice

Mực xào lá quế  167.000

Stir fry squids with sweet basil, tomato and 
bell pepper.served with steamed rice

Cá kho tộ 165.000

Caramelized Cobia fish steak in fish cauce, 
served with steamed rice 

Cà ri cá   175.000

Fish curry.Served with steam rice



CÁC MÓN HẢI SẢN       SEAFOOD COURSES
Cá bốp nướng muối ớt (phục vụ cơm trắng)  .              195.000 vnd

Grill Cobia fish steak with spicy sauce. Served with steamed rice

Tôm nướng muối ớt 192.000

Grilled Prawns with spicy sauce. Served with 
steamed rice

Mực nướng chao   187.000

Grilled cuttle fish with a special fermented 
bean sauce. Served with steamed rice

(phục vụ cơm trắng) (phục vụ cơm trắng)

Sườn heo nướng ngũ vị  165.000

Grilled pork ribs with spicy sauce. Served 
with steamed rice

Cá hồng file nướng giấy bạc 125.000

Grilled red snapper wrapped in alufoil 
marinated with onion, green chilli & spices. 
Served with steamed rice

(phục vụ cơm trắng) (phục vụ cơm trắng)

NO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSGNO Monosodium Glutamate, also known as sodium glutamate or MSG

CA BOPCA BOP
NUONG MUOI OTNUONG MUOI OT

CA BOP
NUONG MUOI OT



TIRAMISU'

SWEET  CORNER   |   TRÁNG MIỆNG

Tiramisu' al mascarpone           85.000

A must! The real one with mascarpone, 
biscuits, espresso coffe and a drop of liquor.
Món tráng miệng đặc biệt của Ý, làm bằng 
phômai ngọt,  bánh bít quy, cà phê và rượu. 

Semifreddo  al Semifreddo  al 
torroncinotorroncino

Semifreddo  al 
torroncino

Sweet nutella pizza    85.000

Small pizza with nutella and bananas .
Bánh pizza ngọt với sôcôla và chuối

74.000 vnd

Creme caramel    35.000

Vietnamese style creme caramel in a cold 
coffee,  served with ice.
Bánh Flan

Chè đậu đen 
nước dừa   25.000
Sweet black beans in
coconut sauce, 
served with ice

Chè hạt sen    35.000
Traditional Vietnamese 
lotus seeds sweet soup,  
served with ice.



Italian Ice Cream at your choice: 
(Chocolate, Vanilla, Mango, Coconut, Strawberry)

Có 5 loại hương vị kem :  
(Sô cô la, Vani, Xoài, Dừa, Dâu)

- 1 scoop /     33.000 vndviên
- 2 scoops /    62.000 vnd viên
- 3 scoops /   87.000 vndviên 

ITALIAN GELATO    |   KEM Ý

Chocolate | Sô cô la Vanilla  |   Vani

Mango  |   Xoài, Coconut  |   Dừa Strawberry  |  Dâu
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IMPORTED WINE: 
please have a look at our wine list

VND


